
földgáz-
szállítás

– fgsz zrt.

m
agyarországon jelenleg 
kizárólag az FGSZ Zrt. 
rendelkezik földgázszállí-
tási rendszer-üzemeltetői 
működési engedéllyel. A 

hazai földgázszállítási tevékenység mellett 
az FGSZ tranzit tevékenységet folytat Szerbia 
és Bosznia-Hercegovina részére, vala-
mint átszállítási tevékenységet Románia, 
Horvátország és Ukrajna irányába.

magyarországon jelenleg kizárólag az Fgsz 
Földgázszállító zrt. (a továbbiakban Fgsz) 
rendelkezik szállítási rendszerüzemeltetői 
engedéllyel. tevékenysége törvényileg szabá-
lyozott piaci környezetben zajlik. a hazai 
földgázszállítás mellett az Fgsz tranzit tevé-
kenységet is folytat szerbia és bosznia-
Hercegovina részére, átszállítást románia, 
Horvátország és ukrajna irányába. nemzetközi 
összehasonlításban a társaság vezetékrend-

szerének műszaki színvonala a csúcstechnoló-
giák közé tartozik. az Fgsz a térség stratégiai 
szerepben lévő vállalatai közé tartozik. dina-
mizmusa és hatékonysága európa egyik 
kiemelkedő földgázszállítójává teszi.
az Fgsz által az elmúlt években végrehaj-
tott stratégiai fontosságú vezetékfejlesztések 
alapozzák meg a társaság jövőjét, a regionális 
elosztó szerep kiteljesítését, és hazánk bizton-
ságos, környezetbarát és versenyképes áron 
történő gázellátását. az Fgsz felkészülten néz 
szembe azokkal a kihívásokkal, feladatokkal és 
követelményekkel, amelyek az európai unió 
által is támogatott, integrált, forráslehetősé-
geit tekintve diverzifikált és likvid piac kialakí-
tásából következnek. a stratégiai célkitűzések 
további hatékony és átgondolt infrastruktúra-
fejlesztést tesznek szükségessé.
2014 év végén elindult az Fgsz regionális 
booking Platformja (rbP), amely a földgáz-
szállító rendszerekben alkalmazott kapaci-

áttekintés
  5784 km hosszú 
távvezetékrendszer
  19 hazai, 4 import 
betáplálási pont, közel  
400 gázkiadási pont
  6 regionális központ,  
6 kompresszorállomás
  Világszínvonalú 
irányítóközpont Siófokon
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likvid gázpiac kialakulását. a gázpiac átformálása 
lehetővé teszi, hogy a hazai fogyasztók elérhessék a 
régió egymással versenyző gázforrásait, és lehetősé-
geik szerint optimalizálják beszerzési portfóliójukat.
az Fgsz a stratégiai beruházások első lépcsőfo-
kaként 2006 és 2010 között jelentősen növelte a 
keleti importkapacitást, összhangban a stratégiai 
tároló fejlesztésével. megépült a magyar-horvát és 
a magyar-román összekötő vezeték.
a stratégiai beruházások második, 2011-2020-as 
időszakra tervezett üteme az északnyugati és észak-
keleti fejlesztéseket foglalja magában. az Fgsz 
tervezi a létező nyugati importkapacitások bővítését, 
valamint a dunántúl ellátásbiztonságát a Hag-veze-
téktől függetlenül szavatoló belső fejlesztéseket.
a társaság 2012-ben együttműködési megállapo-
dást kötött az ukrtransgaz-zal a magyarországról 
ukrajnába történő földgázszállításról, amelynek 

eredményeként 2013 tavaszától biztosítja a föld-
gázszállítás lehetőségét ukrajna felé megszakítható 
üzemmódban.
az Fgsz célja, hogy az ellátásbiztonság érdekében 
minden irányból biztosítsa a földgáz beszállítha-
tóságát és a létrejött határkeresztező összekötte-
tések kétirányúvá tételével szerves részévé váljon az 
őt körülvevő régiónak. ebben a sorban fontos lépés 
volt a románia felől érkező földgáz betáplálási lehe-
tőségének kialakítása. az első lépcsőben megnyitott 
kapacitás ugyan csak kisebb mennyiség beszállí-
tását teszi lehetővé, de az Fgsz és román partnere 
közösen dolgozik ennek szignifikáns bővítésén. a déli 
és délkeleti, majd a keleti, végül az északi és nyugati 
gázforrások becsatornázásával magyarország gázel-
látása biztosabb alapokon fog nyugodni. 
az Fgsz hosszú távú stratégiájában lefektetett beru-
házások lehetővé teszik, hogy a jelenlegi periféri-
ális gázszállítási szerepkörből kilépve magyarország 
az elkövetkező évtizedben regionális gázelosztó 
központtá fejlődjön.

a szabályozott 
szállítási tariFák 
változásai

2014-ben a szállítási tarifák tartalmilag és nagysá-
gukat tekintve lényegében változatlanok maradtak. 
azonban a vonatkozó eu-s rendszerhasználati szabá-
lyok (kapacitásallokációs mechanizmusokat szabá-
lyozó üzemi és kereskedelmi szabályzat) 2015. évi 
hatálybalépése és a tarifarendszer eu-szintű harmo-
nizációjára való felkészülés jegyében az alkalmazás 
szabályrendszerében történtek változások. ennek 
keretében az ármegállapító hatóság, a magyar ener-
getikai és közmű-szabályozási Hivatal a belépési 
és kilépési díjak között átcsoportosításokat hajtott 
végre, amelyek összességükben nem növelték az 
Fgsz bevételeit, de a rendszerhasználók szem-
pontjából elősegíthetik a hatékonyabb költség-
gazdálkodást. emellett új termék (negyedéves 
kapacitáslekötés) és a rövid távú kapacitáslekötések 
új árazása is megjelent a szabályozásban. további 
szabályozási változás volt 2014-ben, hogy a földgáz-
tárolás mennyiségi ösztönzése érdekében a tárolói 
feltöltésekkel kapcsolatos rendszerhasználatra új 
alkalmazási szabályt (megszakítható díjazás) írtak 
elő, amelynek az Fgsz-re gyakorolt pénzügyi hatása 
főként 2015-ben lesz jelentős.

2014-ben sem fejeződött be a 2013-ban megkezdett 
hivatalos költség-felülvizsgálat, ezért szabályozási 
értelemben továbbra sem zárult le a 2010. január 
1-jén indult szabályozási ciklus.

tásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi 
és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 
715/2009/ek európai parlamenti és tanácsi rendelet 
kiegészítéséről szóló 984/2013/eu rendelet előírása-
inak megfelelően egy európai uniós, magyar–román 
pilotprojekt keretében fejlesztett kapacitásalloká-
ciós informatikai alkalmazás. az alkalmazás nemcsak 
az Fgsz rendszerén található határkeresztező vagy 
belföldi pontokon, hanem bármilyen más, akár az 
együttműködő hazai földgázszállító-rendszertől 
független hálózati ponton is alkalmas a Cam nC 
szerinti kapacitásallokációs eljárások lebonyolítására.

VersenyelőnyeinK
  FÖLDRAJZI ADOTTSÁGOK: az Fgsz fontos 
szereplője a regionális tranzit célú szállításoknak is. 

  MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS: az Fgsz zrt.-nél 1997-től 
auditált és tanúsított minőségirányítási rendszerek 
működnek. ezek 2014-től egyetlen integrált rend-
szert képeznek, melynek részei: minőségirányí-
tási rendszer (mir), műszaki-biztonsági irányítási 
rendszer (mbir), információbiztonsági irányítási 
rendszer (ibir), kalibráló laboratórium irányítási 
rendszer (klir) és Hegesztési tevékenység irányí-
tási rendszer (Hir).

   az Fgsz 2014-ben megfelelt az iso 9001:2008, 
valamint iso/ieC 27001:2005 szabvány szerinti, az 
sgs Hungária kft. által végrehajtott két integrált 
felügyeleti látogatáson. 

   Folyamatban van a kalibráló laboratóriumi tevé-
kenység akkreditálása az msz en iso/ieC 17025:2005 
szabványban foglaltak szerint. a nemzeti akkredi-
táló testülethez 2013 júniusában benyújtott doku-
mentációt a testület 2014-ben felülvizsgálta és 
elfogadta. az akkreditáció megszerzésére várha-
tóan a 2015. év folyamán kerül sor.

   az Fgsz zrt. 2014-ben megkezdte az energiairá-
nyítási rendszer (eir) iso 50001 szabvány szerinti 
kialakítását és bevezetését, melynek várható befe-
jezési időpontja 2015. december 5.
  STABIL CASH FLOW: az Fgsz közel 5800 km 
hosszú, magyarországot behálózó nagynyomású 
földgázszállító távvezetékrendszerének működte-
tése, a hálózat kapacitásainak és a kiegészítő szol-
gáltatásoknak diszkriminációmentesen történő 
értékesítése stabil pénzáramlást biztosít a mol-
csoport részére.

eredményeink 
Ötszörös Legjobb Munkahely
az Fgsz 2009 óta méretteti meg magát az aon 
Hewitt legjobb munkahely Felmérésén. magyar-
ország ötszörös, kelet-közép-európa háromszoros 
legjobb munkahelye.

kitekintés
Európai dimenziók
az Fgsz egy hatékonyabb és több lábon álló gázpiac 
létrejöttében érdekelt. ezért a 2015-től 2024-ig 
terjedő 10 éves időszakban mind a magyar, mind 
pedig nemzetközi színtéren átfogó infrastruktúrafej-
lesztésekben kíván részt venni, ezzel segítve a hazai 
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KaPacitásoK

(a térfogatadatok 15 °C-on értendők) 2014 (köbméter)
A betáplálási és kiadási pontokon mért  
földgázforgalom összesen: 20,9 milliárd
Határkeresztező vezetékeken betáplálás: 10,5 milliárd
beregszász:  6,4 milliárd
Hag: 4,1 milliárd
Csanádpalota: 0,1 millió
rendszerösszekötő vezeték vecsés 4 (mgt>Fgsz)* 2,4 millió
Tárolói átadás átvételi pontokon: 4,9 milliárd
betárolás: 3,2 milliárd
kitárolás: 1,7 milliárd
upstream vezetékrendszeri kapcsolatokon: 3,2 milliárd
betáplálás: 2,5 milliárd
keverőköri kiadás: 0,7 milliárd
Határkeresztező vezetékeken kiadás: 2,3 milliárd
tranzit és export: 2,3 milliárd
rendszerösszekötő vezeték vecsés 4 (Fgsz>mgt)* 4,5 millió

2014-ES ÖSSZTELJESÍTMÉNY

(testvériség, Összefogás) 
betáplálási pont (köbméter)
éves nem megszakítható kapacitás  20,5 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás  56,3 millió
éves megszakítható kapacitás  5,5 milliárd
napi megszakítható kapacitás 15 millió
kiadási pont  
éves megszakítható kapacitás  6,1 milliárd
napi megszakítható kapacitás  16,8 millió

UKRÁN/MAGYAR ÖSSZEKÖTŐ VEZETÉK

kiadási pont (köbméter)
éves nem megszakítható kapacitás  1,7 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás  4,8 millió
betáplálási pont
éves nem megszakítható kapacitás  0,1 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás 0,24 millió
éves megszakítható kapacitás  1,7 milliárd
napi megszakítható kapacitás  4,8 milliárd

MAGYAR/ROMÁN ÖSSZEKÖTŐ VEZETÉK

kiadási pont (köbméter)
éves nem megszakítható kapacitás  2,6 milliárd
éves megszakítható kapacitás  4,4 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás  7,2 millió
napi megszakítható kapacitás  12,0 millió
betáplálási pont  
éves nem megszakítható kapacitás 0 milliárd
éves megszakítható kapacitás 7 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás 0 millió
napi megszakítható kapacitás  19,2 millió

MAGYAR/HORVÁT ÖSSZEKÖTŐ VEZETÉK

 2014 (köbméter)
Összesen stratégiai kitárolás nélkül  177,8 millió
ebből megszakítható  47,8 millió
import   98,6 millió
ebből megszakítható  41,3 millió
tranzit  11,3 millió
kereskedelmi célú tárolás  59,6 millió
ebből megszakítható  6,5 millió
stratégiai célú tárolás 20,0 millió
Hazai termelés  8,3 millió

FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ RENDSZER BETÁPLÁLÁSI NAPI 
CSÚCSKAPACITÁSA

 

  (köbméter)
éves nem megszakítható kapacitás  1,2 milliárd
napi csúcskapacitás 20 millió

STRATÉGIAI CÉLÚ FÖLD ALATTI  
GÁZTÁROLÓ KAPACITÁSADATAI

5 betáplálási pont (köbméter)
éves nem megszakítható kapacitás  5,1 milliárd
napi csúcskapacitás  59,6 millió
ebből megszakítható  6,5 millió

KERESKEDELMI CÉLÚ FÖLD ALATTI  
GÁZTÁROLÓK KAPACITÁSADATAI

(Hag vezeték felöl)  
betáplálási pont (köbméter)
éves nem megszakítható kapacitás  4,4 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás  12,1 millió
éves megszakítható kapacitás  0,8 milliárd
napi megszakítható kapacitás  2,3 millió

OSZTRÁK/MAGYAR ÖSSZEKÖTŐ VEZETÉK

kiadási pont (köbméter)
éves nem megszakítható kapacitás  4,8 milliárd
napi nem megszakítható kapacitás  13,2 millió

MAGYAR/SZERB ÖSSZEKÖTŐ VEZETÉK

* Próbaüzemi gázmennyiség

FÖldgázszállító Üzem

komPresszorállomás

imPort betáPlálási Pont

termelés

tárolás

stratégiai CélÚ tárolás

gázátadó állomás

 gázvezeték Ø ≥ 1000 mm

 gázvezeték Ø ≥ 600 mm

 gázvezeték Ø ≥ 300 mm

 gázvezeték Ø < 300 mm

14 betáplálási pont  (köbméter)  
 éves nem megszakítható kapacítás  1,7 milliárd  
 napi nem megszakítható kapacítás  8,3 millió  

HAZAI NETTÓ TERMELÉS    

románia

szerbia

Horvátország

szlovénia

ausztria

szlovákia
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